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Edição mensal : Julho 2021

Bordalo Pinheiro – artista e ceramista
Rafael Bordalo Pinheiro era um artista português que desenhava, pintava aguarelas,
fazia caricaturas e era ceramista. Era também professor, escritor e jornalista. Nasceu no
dia 21 de março de 1846 e em 1884 foi trabalhar para a Fábrica de Faiança das Caldas
da Rainha.
A obra mais reconhecida é o Zé Povinho símbolo de referência portuguesa, tanto no
desenho como na cerâmica. Outras peças conhecidas em cerâmica são loiças decoradas
com forma vegetais ou animais.

Formandos de Cerâmica

Troca de experiências
Este mês houve troca de experiências!
Alguns cursos tiveram a oportunidade de experimentar o que os colegas aprendem nos cursos
deles.

Formandos de empregados de andares

Nós, formandos de empregados de andares, estivemos na vivenda com a formadora São
a fazer bolos. Tínhamos uma jaleca, um avental e uma toca. Antes de entrar limpamos
a bancada e limpamos as mãos. A formadora São juntou os ingredientes e nos esticamos
a massa. A massa foi cortada em formas redondas pequenas e foi para o forno.
Limpamos a cozinha e comemos os bolos.
Formandos de andares.
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Formandos de pastelaria

Eu, Fábio Esperança:
Na cerâmica gostei de mexer no barro, fiz um porco mealheiro.
Nos andares gostei de limpar vidros.
Na jardinagem não gostei de nada.
Porquê?
Não gostei da jardinagem porque é muito chato tem que se mexer em terra tem que se
usar luvas que me ficam apertadas.
Mais nada a apontar!
Formando Fábio Esperança de pastelaria.

Olá, eu sou Micael da Silva Ramos.
Na 3º feira tive a experiência de trabalhar com barro. Gostei muito de aprender a fazer
um coração em forma de barro, também gostei de fazer um desenho e o meu nome
num quadro. E, claro, gostei muito da professora Cristina e do que ela falou sobre como
existiu a cerâmica antigamente. E pessoal, aproveitem ao máximo aprendam a fazer
muitas experiências com a professora Cristina porque é muito fixe!
Formando Micael Ramos de pastelaria.

Olá, eu sou o Ivan e experimentei a cerâmica. O que eu gostei de fazer foi mexer no
barro e alisar com rolo. O que menos que gostei foi raspar o barro.
As peças que fizemos foram: um mealheiro e um quadro .
Formando Ivan Lopes de pastelaria.

Formandos de cerâmica

Nós, formandos de cerâmica fomos experimentar a pastelaria. Fizeram bolacha de
chocolate e aveia. Medimos as quantidades do chocolate da Aveia da manteiga, dos
ovos, da farinha, do açúcar branco e açúcar mascavado. Colocámos manteiga e açúcar
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na batedeira. Juntámos os ovos, a baunilha, a farinha, a aveia e o fermento. Fizemos
uma bola com massa e moldámos.
Foi 15 minuto para o forno e depois comemos!
Iara- Gostei mais de espalmar as bolachas. Não gosto de as bolachas irem para o forno
porque tive de esperar.
Adilson- Gostei mais de medir os ingredientes. Não gostei do errar nas medidas.
Tomás – Gostei de fazer as folhas com a datas de abertura (HCCP). Não gostei de corta
papel vegetal.
Sara- Gostei de mexer com as mãos nas bolachas e bolachas e lavar a loiça. Não gostei
de ter uma touca na cabeça.
Gelson - gostei de fazer a mise en place. Não gostei do comportamento da colega de
trabalho.
Ricardo – Gostou de fazer bolinhas com a massa. O que gostei menos foi lavar a loiça.

Noutro dia experimentámos o curso de empregado de andares. Limpámos a tenda,
varremos o chão e desinfetámos as mesas. Limpámos os vidros no refetório e da
entrada. Limpámos as casas de banho com desinfetante e lavámos o chão.
Iara- Gostei de limpar os vidros. Não gostei dos vidros lá fora porque demorou muito
tempo.
Adilson- Gostei de limpar a casa de banho, varrer e limpar os vidros da tenda. O que
gostei menos foi limpar os vidros porque são muitos.
Tomás – Gostei de varrer na tenda. Não gostei de limpar as casas de banho.
Sara- Gostei de varrer. O que gostei menos de limpar os vidros.
Gelson- Gostei da companhia dos colegas do curso de empregado de andares. O que
não gostei foi fazer as limpezas.

Formandos de cerâmica
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Formandos de lavandaria

Nós, de lavandaria experimentamos cerâmica. Fizemos um mealheiro, um coração e um
desenho num azulejo.
Maria João - gosto de fazer o mealheiro o que gostei menos foi lavar os pinceis.
Florbela - mexer no barro, fazer bolinhas. O que gostei menos foi de fazer os corações
em barro.
Tiago - gostei de fazer bolas de barro. O que gostei menos foi pintar o azulejo.
Ana Catarina - adorei fazer corações em barro. O que menos foi limpar os rolos da massa.

Formandos de lavandaria

Sugestão musical ♫

Marco Paulo- Nossa senhora.

Irmãos Verdade – Só mais um beijo.

José Cid – Cai neve em Nova Iorque.

Formandos de Lavandaria
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Palavras cruzadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conjuntos de objetos que utilizamos para nos transportar.
O que o relógio nos dá.
Folha de papel que nos guia.
Quando custa um objeto.
Serve para comprar coisas. Notas e modas.
Imagens com um significado.
Trabalho pago.
Serve para enviar mensagens no computador.
5.
3.
2.
6.

4.

1.
7.

8.

-

Formandos de AFAC e Cozinha

Ficha técnica
Imagens retiradas da internet.

Referências dos textos:
https://pt.bordallopinheiro.com/bordallo-pinheiro?fullview=true
https://www.google.com/search?q=bordalo+pinheiro&tbm=isch&chips=q:bordalo+pinheiro,o
nline_chips:rafael:x4R_tMs38PY%3D&hl=ptPT&sa=X&ved=2ahUKEwiEn6a9gNHxAhXDw4UKHVuGA8IQ4lYoAXoECAEQEw&biw=1903&bih=
927#imgrc=cZOl13c-tm8UFM&imgdii=nccAx_QecmgadM
Jornalistas:
Adilson Varela, Iara Silva, Ricardo Correia, Gelson Patrick, Tomás Boaventura (Formandos do curso de
Cerâmica)
Liliana Pires, Joana Lopes, Massoni Mafuta, Filipa Miranda (Formandos do curso de Cozinha)
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Ivan Lopes, Micael Ramos, Fábio Esperança (Formandos do curso Pastelaria)
Cláudia Pina, Inês Sabroso, Bruno Reis, José Mário, Carlos
Dias, Ana Paula, Nelson Vicente, Rafael Francisco
(Formandos do curso de Empregados de Andares)
Ana Catarina Castanheira, Maria João Vinagre, Tiago Soares,
Florbela Rochinha (Formandos do curso de Lavandaria).
Márcio Dias, Amilton Carvalho, Henrique Matias, Reinaldo
Semedo (Formandos do curso de AFAC)

Soluções:
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